
Z pohledu krasobruslení upravuje tři oblasti: 

1) Přítomnost diváků na zimních stadionech. Platí, že: 

 se dokladem o tzv. „bezinfekčnosti“ nemusejí prokazovat osoby 

mladší 12 let, 

 osoby ve věku 13–18 let (nejedná-li se o osoby, které prodělaly 

onemocnění v posledních 180 dnech, nebo osoby očkované) se 

mohou prokázat u vstupu negativním výsledkem PCR testu, který 

musí být proveden nejdříve 72 hodin před návštěvou závodů, 

 osoby starší 18 let mají vstup na akci povolen, pouze pokud 

prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo mají 

dokončené očkování proti onemocnění covid-19, nebo jsou tzv. ve 

fázi zahájeného očkování a prokáží se u vstupu negativním 

výsledkem PCR testu, 

 počet diváků při sportovní akci je maximálně 1000. 

 

2) Činnost profesionálních sportovců.  

Platí, že tito sportovci (jedná-li se o zaměstnance nebo OSVČ) jsou 

povinni absolvovat pravidelné testování (1x týdně samotestem) dle 

mimořádného opatření. Profesionálním sportovcům je též umožněn 

vstup na sportoviště, i pokud nesplňují podmínku stanovenou dle čl. I 

odst. 17., neboť se v jejich případě jedná o místo výkonu jejich 

činnosti, jak Českému krasobruslařskému svazu potvrdila výkladovým 

stanoviskem Národní sportovní agentura. 

3) Činnost amatérských sportovců. Platí, že: 

 účast na trénincích a závodech a vstup na sportoviště jsou 

umožněny osobám do 12 let věku bez nutnosti prokazování tzv. 

„bezinfekčnosti“, 



 osobám ve věku 13–18 let (nejedná-li se o osoby, které prodělaly 

onemocnění v posledních 180 dnech, nebo osoby očkované) je 

účast na trénincích a závodech a vstup na sportoviště povoleny, 

pokud se prokáží negativním výsledkem PCR testu, který pro účely 

těchto aktivit má platnost 7 dní 

 osobám starším 18 let je účast na trénincích a závodech a vstup na 

sportoviště umožněny, pouze pokud se jedná o osoby, které 

prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo osoby 

očkované (a tuto skutečnost mohou pořadateli akce prokázat 

příslušným certifikátem), nebo pokud se jedná o osoby ve fázi 

zahájeného očkování a prokáží se v takovém případě negativním 

výsledkem PCR testu, který který pro účely těchto aktivit má platnost 

7 dní, 

 při sportovní akci (soutěži) nesmí být v jeden čas přítomnost více 

než 100 osob (závodníci, rozhodčí, realizační tým apod.). 

 

 

Rozhodčí a Technický panel. 

 Mohou se závodů zúčastnit, pouze pokud prodělali onemocnění v 

posledních 180 dnech, nebo mají dokončené očkování proti 

onemocnění covid-19, nebo jsou tzv. ve fázi zahájeného očkování a 

prokáží se negativním výsledkem PCR testu. 

 

 


